
PTGuia Rápido

OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO 
WHIRLPOOL
Para beneficiar de uma assistência mais completa, 
registe o seu produto em www . whirlpool . eu/ register

Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar 
o aparelho.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o 
aparelho à fonte de alimentação.
Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do 
termóstato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja 
atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um 
aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-
odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro 
(se fornecido).

PAINEL DE CONTROLO
1. Ligado/Modo de repouso 
2. Visor da temperatura
3. Botão Arrefecimento Rápido
4. Indicador do alarme
5. Botão da Temperatura
6. 6th sense fresh control

4.

5.
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LIGADO/EM ESPERA
Para colocar o produto Em Espera, prima e mantenha premido o 
botão  durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagam, exceto o 
indicador Ligado/Em espera .  Para tornar a ativar o aparelho, prima 
uma vez (brevemente) este botão. (consulte as Instruções de Utilização)

BOTÃO ARREFECIMENTO RÁPIDO
Com a função Arrefecimento Rápido, é possível aumentar a capacidade 
de arrefecimento no compartimento do frigorífico. Esta função é 
recomendada quando se coloca uma quantidade de alimentos muito 
elevada no compartimento do frigorífico. Prima o botão Arrefecimento 
Rápido  para ativar a função de Arrefecimento Rápido. Quando 
ativado, o indicador de Arrefecimento Rápido acende-se. A função 
desativa-se automaticamente após 6 horas ou manualmente, 
premindo novamente o botão Arrefecimento Rápido  .

BOTÃO PARAR ALARME
Prima em caso de aviso para silenciar o alarme sonoro.

BOTÃO DA TEMPERATURA
Prima o botão da temperatura para  alterar a temperatura: o valor 
muda ciclicamente entre 8° C e 2° C. 
Nota: Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura 
média em todo o frigorífico.

6TH SENSE FRESH CONTROL
Esta função funciona automaticamente para assegurar que são 
mantidas as condições ideais para conservar os alimentos guardados. 
Para desativar o “6th Sense Fresh Control”, fixe em simultâneo os 
botões Arrefecimento rápido  e Parar Alarme  durante 3 segundos 
até ser emitido um sinal sonoro e o símbolo "6th Sense Fresh Control" 

 se desligar confirmando que a função foi desativada. Para voltar a 
ativar esta função, siga o mesmo procedimento. 
Nota: Ao desativar a função, desliga a VENTOINHA do frigorífico.

VENTOINHA
A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do 
aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos. Por 
predefinição, a ventoinha está ativa. Para desligar a VENTOINHA, 
prima e mantenha premidos os botões Arrefecimento Rápido  e 
Parar Alarme  em simultâneo durante 3 segundos até ouvir um 
sinal sonoro e o símbolo “6th Sense Fresh Control”  se desligar, 
confirmando que a ventoinha foi desligada. Para ligar a VENTOINHA 
repita o mesmo procedimento. Como confirmação, será emitido um 
sinal sonoro e o símbolo acende-se.
Nota: Para saber quais as razões porque deve desligar a ventoinha consulte 
"CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA" nas Instruções de Utilização.

BOTÃO FÉRIAS
Esta função pode ser ativada para reduzir o consumo de energia do 
aparelho durante um período de tempo prolongado. 
Antes de ativar esta função, deverá retirar toda a comida perecível 
do compartimento frigorífico e certificar-se de que a porta está 
devidamente fechada, pois o frigorífico irá manter uma temperatura 
adequada para evitar a função de maus odores (+12° C). Para ativar/
desativar prima o botão do modo Férias durante 3 segundos. 
Quando a função é ativada, o símbolo correspondente acende-se e a 
temperatura do compartimento frigorífico será programada para uma 
temperatura mais elevada (o visor da temperatura apresenta a nova 
temperatura de +12º C). Alterar a temperatura programada desativa 
automaticamente a função.



COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

X X

Legenda

ZONA DO CONGELADOR

ZONA TEMPERATURA
Recomendada para o armazenamento de frutas 
tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga 
e compotas

ZONA FRESCA
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, 
laticínios, charcutaria, iogurtes

ZONA MAIS FRIA
Recomendada para o armazenamento charcutaria, 
sobremesas, peixe e carne

GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES

GAVETA ZERO GRAUS*
A Gaveta Zero Graus foi especificamente criada para manter 
uma baixa temperatura e um nível de humidade adequado 
para manter os alimentos frescos durante mais tempo (por 
exemplo carne, peixe fruta e vegetais).
ATIVAR E DESATIVAR A GAVETA

Para ativar/desativar a caixa, prima o botão 
tal como ilustrado na figura.
Uma vez ativada a caixa, o símbolo 
acende-se.

Quando a gaveta está ativa, a temperatura no seu interior 
é de cerca de 0º. Para que a gaveta "Zero Graus" funcione 
devidamente são vitais os seguintes fatores:
• o compartimento do frigorífico deve estar ligado
• a temperatura do compartimento frigorífico deve situar-

se entre +2°C e +5°C
• a gaveta deve ser inserida para permitir a ativação
• não terem sido selecionadas funções especiais (Stand-by, 

Férias – quando aplicável).
Se uma destas funções especiais foi selecionada, a gaveta 
"Zero Graus" deve ser desativada manualmente e quaisquer 
alimentos no seu interior devem ser retirados. Se não for 
realizada a desativação manual, a caixa será desativada 
automaticamente após 8 horas.

Nota:
 - se o símbolo não se acender aquando da ativação da função, 

certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; se o 
problema persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica 
autorizado

 - se a função estiver ativa e a gaveta aberta, o símbolo no painel 
de controlo pode apagar-se automaticamente. Se a gaveta for 
inserida, o símbolo acende-se de novo.

 - independentemente do estado da função, poderá ouvir-se um 
ligeiro ruído: isto é normal e não é motivo para preocupação.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O que fazer em caso de... Razões possíveis Soluções

O aparelho não funciona. Pode existir um problema na fonte de 
alimentação do aparelho.

Certifique-se de que:
• não ocorreu uma falha de energia;
• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de 

polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);
• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico 

funcionam;
• o cabo de alimentação não está danificado;

A luz interior não funciona. Pode ser necessário substituir a 
lâmpada.

Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de 
Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.

A temperatura interna dos 
compartimentos não é 
suficientemente fria.

As razões podem ser várias (consulte a 
coluna "Solução").

Verifique se:
• as portas estão bem fechadas;
• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;
• a temperatura está programada devidamente;
•  a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do 

aparelho não estão obstruídas.

Existe água no fundo 
do compartimento do 
frigorífico.

O dreno da água de descongelação está 
bloqueado.

Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção 
"Manutenção e limpeza").

O rebordo frontal do 
aparelho, na parte do 
vedante da porta, está 
quente.

Isto não é um problema. Isto evita a 
formação de condensação.

Não é necessária qualquer ação.

A temperatura do 
compartimento do 
frigorífico está muito fria.

• A temperatura programada é muito 
fria.

• Tente programar uma temperatura menos fria.
•  Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção 

"VENTOINHA".
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Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados 
energéticos:
• Visitando o nosso website docs . whirlpool . eu
• Utilizando o código QR
• Em alternativa, contacte o nosso Serviço Pós-venda (através do número de telefone contido no 

livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa 
de identificação do seu produto.


